
  
  

Prazo e locais de inscrição:  
até 9 de Maio às 16h00 

Bissau:  

Escola de Artes e Ofícios, Bairro de       
Quelelé  

  Escritório da sede da Ação Ianda Guiné!  

                 Galinhas (Mani Tese), Bairro Luanda  

  Sede da CEDAVES, bairro de Antula   

Cacheu:  
 

Sede da COAJOQ, em Canchungo, ao       
km1 da estrada de Cachobar.    

Documentos para inscrição:  
Certificado de Habilitações e  

Bilhete de Identidade  
 

Custo:  

50 000 XOF por formando 

Curso  

Técnico em 
Avicultura  

16 de maio a  

2 junho de 2022 

Escola de Artes e  

Ofícios de Quelelé, 
Bissau 

 

Destinatários:  

Maiores de 18 anos 

Escolaridade mínima 
obrigatória  

 Boa compreensão da língua 
portuguesa  

 Interesse na produção avícola 

Um programa da União Europeia 

Ação implementada por Mani Tese,  

IMVF, Asas do Socorro e  
Universidade de Turim 



Possibilidade de cofinanciamento até 60% da propina (30 000 XOF) mediante 
frequência e avaliação positiva através da Ação Ianda Guiné! Galinhas. 

 “Penso será bom para outras mulheres e raparigas começarem a 

criar galinhas. Podem fazê-lo não só para comer, mas também em termos 
económicos, podendo-lhes dar um rendimento melhor do que 

esperariam.” 
 

Adja Fati, beneficiária da campanha de vacinação de aves da Ação Ianda Guiné! Galinhas 

 

Porquê criar galinhas?  

1. Contribui para erradicar a pobreza – ODS 1;  

2. Contribui para erradicar a fome e para a nutrição das crianças – ODS 2; 

3. Contribui para a igualdade de género, empoderando as mulheres – ODS 5; 

4. Contribuir para a criação de trabalho digno e o crescimento económico – ODS 8; 

5.  Contribui para a produção e consumo sustentável – ODS 12; 

6. Contribui assim diretamente para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) acima descritos! 

 

Todavia, na realidade da nossa terra, criar galinhas é um desafio! A 

mortalidade da produção animal na tabanca chega a atingir os 80%. Em alguns 

casos o custo de produção é superior ao da receita na venda e o mercado de 

importação limita a valorização do produto local. 

   
Como conseguir ser um empreendedor avícola de modo a contribuir para o 

desenvolvimento desta fileira na Guiné-Bissau e aumentar a geração de 

rendimento da sua família?  
 
 

Através de formação especializada em avicultura e saúde animal! 

Inscreve-te já! 

 

  


